
2.1 Data Fisik Tapak dan Bangunan

Bangunan yang akan

Cuisine ini terletak di daerah Raya Kupang Indah, Surabaya Barat. 

Bangunan ini berada di jalan raya

bangunan-bangunan lainnya yang sebagian besar adalah restoran.

Sebelummya, banguna

restoran. Karena minat pemilik untuk membuka restoran dan juga 

perkembangan bisnis restoran cukup baik, maka pemilik memutuskan 

untuk merubah bangunan tempat tinggalnya menjadi sebuah restoran.

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

Data Fisik Tapak dan Bangunan 

Bangunan yang akan dialihfungsikan sebagai Kam Boat Chinese 

ini terletak di daerah Raya Kupang Indah, Surabaya Barat. 

Bangunan ini berada di jalan raya dan berhimpitan langsung dengan 

bangunan lainnya yang sebagian besar adalah restoran.

Sebelummya, bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal pemilik 

restoran. Karena minat pemilik untuk membuka restoran dan juga 

perkembangan bisnis restoran cukup baik, maka pemilik memutuskan 

untuk merubah bangunan tempat tinggalnya menjadi sebuah restoran.

 

Gambar 2.1 Tapak Fisik Bangunan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

9 

Kam Boat Chinese 

ini terletak di daerah Raya Kupang Indah, Surabaya Barat. 

dan berhimpitan langsung dengan 

bangunan lainnya yang sebagian besar adalah restoran. 

n ini digunakan sebagai tempat tinggal pemilik 

restoran. Karena minat pemilik untuk membuka restoran dan juga 

perkembangan bisnis restoran cukup baik, maka pemilik memutuskan 

untuk merubah bangunan tempat tinggalnya menjadi sebuah restoran. 



2.1.1 Data Fisik Lingkungan Sekitar dan Bangunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Fisik Lingkungan Sekitar dan Bangunan 

 

Gambar 2.2 Lokasi Tapak 

Sumber : Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Foto Lokasi Bangunan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Lokasi tapak berada pada jalan 

berseberangan dengan jalan

kebisingan yang cukup tinggi di wilayah tersebut. 

antar jalan raya dan bangunan yang cukup jauh 

pun bukan menjadi masalah utama 

area bangunan ini sedikit landai dengan posisi dari jalan raya 

menyebabkan genangan

2.1.2 Data Fisik Didalam Tapak dan Bangunan

Proyek ini memiliki tapak bangunan 

eksisting sebagai berikut :

 

 

Gambar 2.3 Foto Lokasi Bangunan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Lokasi tapak berada pada jalan  raya yang cukup ramai dan 

berseberangan dengan jalan  tol. Tingkat keramaian memicu tingkat 

kebisingan yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Tetapi karena

antar jalan raya dan bangunan yang cukup jauh maka tingkat kebisingan 

bukan menjadi masalah utama bagi bangunan  ini. Kondisi tanah pada 

area bangunan ini sedikit landai dengan posisi dari jalan raya 

menyebabkan genangan-genangan air di sekitar bangunan. 

Data Fisik Didalam Tapak dan Bangunan 

Proyek ini memiliki tapak bangunan dua lantai dengan konsisi 

eksisting sebagai berikut : 
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raya yang cukup ramai dan 

Tingkat keramaian memicu tingkat 

Tetapi karena jarak 

tingkat kebisingan 

Kondisi tanah pada 

area bangunan ini sedikit landai dengan posisi dari jalan raya  yang 

lantai dengan konsisi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.

 

 

 

 

Gambar 2.4 Foto Kondisi Eksisting 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 

Gambar 2.5 Konsidi Eksisting Tapak Bangunan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Lantai satu dan lantai dua merupakan area dengan tingkat privasi 

sedang bagi setiap anggota keluarga, dengan area outdoor pada bagian 

belakang bangunan. Terdapat satu tangga yang terletak pada bagian 

belakang yang menghubungkan lantai satu dengan lantai dua. Dapur kotor 

juga terletak pada bagian belakang bangunan di samping area outdoor. 

Tidak terdapat sistem keamanan kebakaran pada bangunan ini.  

2.2 Data Literatur 

2.2.1 Pengertian Restoran 

Restoran berasal dari Bahasa Perancis yaitu “restourer” atau “to 

restore” dalam Bahasa Inggris berarti suatu tempat yang menjual makanan 

dan minuman kepada publik atau umum. (The Encyclopedia American; 

Volume 23 Pages 418) 

2.2.2 Klasifikasi Restoran 

a. Fast-Food Restaurant 

Fast-Food Restaurant menyediakan menu yang terbatas dengan harga 

yang terjangkau dan cepat. Tidak terdapat pelayanan meja pada fast-

food restaurant. Seringkali, sendok dan garpu juga tidak diperlukan 

untuk mengkonsumsi makanan. Tempat duduk di restoran cepat saji 

biasanya terbuat dari bahan fiberglass dan terbatas dalam kenyamanan. 

Hal ini mendorong sistem perusahaan restoran cepat saji yaitu cepat. 
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b. Full-Service Restaurant 

Full-Service Restaurant terdiri dari casual dining restaurant dan 

upscale restaurant.Tingkat kenyamanan  dan pelayanan sangat 

diperlukan dalam restoran tipe ini. Bars, private dining areas, banquet 

facilities, live entertaintment area termasuk dalam full-service 

restaurant. Restoran kelas atas memerlukan perawatan terhadap 

material yang lebih tinggi dan juga meja yang lebih besar dan lebar 

dibandingkan casual restoran.Kursi yang nyaman dengan pegangan 

tangan dapat digunakan pada restoran untuk membuat pengunjung 

nyaman untuk makan di dalam restoran selama beberapa waktu. 

2.2.3 Masyarakat China 

Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur dengan populasi 

penduduk terbesar di dunia. Lebih dikenal dengan nama Republik Rakyat 

Cina. Pemikiran masyarakat cina sudah terbuka terhadap berbagai 

perkiraan dan penelitian telah membentuk mereka menjadi orang yang 

pandai menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini bisa dilihat dari 

penyebaran populasi masyarakat Cina di dunia dan adaptasi yang mereka 

lakukan terhadap lingkungannya. 

Sudah merupakan kebudayaan dari masyarakat Cina itu sendiri 

untuk bersantap bersama dengan keluarganya pada acara makan, dan tidak 

sedikit dari mereka yang mengadakan acara makan bersama di belakang 

rumah pada area yang terbuka. Hal ini dilakukan untuk mengakarabkan 
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diri kepada tetangga disekitarnya dengan mengajak mereka makan 

bersama dengan keluarganya. (Sumber : Beijing Riview, September 1999) 

2.2.4 Kategori Restoran China 

a. Speciality Restaurant 

Masakan dari negeri China seperti Dimsum, Mie, Bebek panggang. 

b. Family Restaurant 

Meja bulat untuk keluarga 4 – 12 kursi. 

c. Ethnic Restaurant 

Penyajiannya sesuai ethnic diawal disajikan teh China, cara nyantap 

menggunakan sumpit. Ada guci, ukiran / ornament, lukisan / kaligrafi 

khas cina, dan pelayan menggunakan seragam 

(Sumber : Beijing Riview, September 1999)  

2.2.5 Interior China 

Beberapa ruangannya memiliki cirri jendela dan pintu yang luas 

dan terbuka ke eksterior, halaman, atau tamannya. Bentuk yang simetri 

dan formal. 

Warna-warna yang sering dipakai adalah warna-warna yang kuat 

dan mencolok. Warna merah, mewakili api yang menyimbolkan 

kebahagiaan, umumnya digunakan pada pintu, dinding, kolom, atau lis 
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jendela. Warna kuning mewakili tanah. Warna emas dan hijau 

menyimbolkan kekayaan dan kemakmuran yang umumnya dipakai pada 

istana-istana raja. Warna biru menyimbolkan surge biasanya dipakai pada 

plafon. (Sumber : Architecture and Interior Design Through The 18
th
 

Century) 

2.3 Filosofi Kam Boat 

Kam Boat memiliki arti sebagai perahu naga emas. Restoran Kam 

Boat pertama kali dibuka di Singapura dan telah berdiri selama kurang 

lebih 10 tahun. Pemilik restoran memilih Kam Boat sebagai nama retoran 

karena awal mula karir sang pemilik adalah sebagai nelayan yang 

kemudian bersama dengan beberapa temannya bekerjasama untuk 

mendirikan restoran yaitu Kam Boat Chinese Cuisine. 

Di Cina, perahu naga sangatlah dikenal oleh setiap orang. Perayaan 

perahu naga selalu menjadi simbol dalam semangat dan kebudayaan 

bangsa Tioghoa. Merupakan salah satu perayaan besar bangsa Tionghoa 

yang diadakan setiap tahun, dan saat ini bisa disaksikan dari segala penjuru 

dunia.   

Festival Perahu Naga memperingati kehidupan dan kematian dari 

penyair-patriot kuno, Qu Yuan, yang hidup 340-278 SM selama periode 

Perang Negara Cina. Qu Yuan adalah seorang menteri yang mendukung 

reformasi di negara asalnya, Chu. Raja jatuh di bawah pengaruh lain dan 

menteri yang cemburu pun memfitnah Qu Yuan. Dia menolak untuk 



mendengarkan nasihat Qu Yuan dan membuangnya dari negara Chu.

(Selengkapnya dapat dibaca di lampiran)

2.4 Tinjauan tentang Restoran

2.4.1 Hubungan antar Ruang

Hubungan tiap ruang pada 

aliran yang telah ditentukan

bagian public terpisah dengan  bagian belakang atau bagian 

restoran. Termasuk area tunggu, alur dalam area makan dan area bar, 

penempatan toilet, dan juga alur pegawai restoran.

Pada area dapur, area untuk menyiapkan makanan, area mencuci, 

dan juga area pembuangan sampah harus benar

alur juga harus diperhitungkan agar tidak terjadi 

preparation area

alur pengantaran makanan, dan penyimpanan seharusnya tidak 

menghalangi atau bersilangan dengan alur kerja para karyawan.

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.

mendengarkan nasihat Qu Yuan dan membuangnya dari negara Chu.

(Selengkapnya dapat dibaca di lampiran) 

Tinjauan tentang Restoran 

Hubungan antar Ruang 

Hubungan tiap ruang pada restoran biasanya telah mengikuti suatu 

aliran yang telah ditentukan, dengan bagian depan di mana merepakan 

bagian public terpisah dengan  bagian belakang atau bagian 

Termasuk area tunggu, alur dalam area makan dan area bar, 

ilet, dan juga alur pegawai restoran. 

Pada area dapur, area untuk menyiapkan makanan, area mencuci, 

dan juga area pembuangan sampah harus benar-benar terpisah. Penataan 

alur juga harus diperhitungkan agar tidak terjadi persilangan alur antar 

rea dan dishwashing area. Begitu pula alur supply 

alur pengantaran makanan, dan penyimpanan seharusnya tidak 

menghalangi atau bersilangan dengan alur kerja para karyawan. 

Gambar 2.6 Hubungan antar Ruang pada Restoran 

Sumber : Interior Graphic Standards 
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mendengarkan nasihat Qu Yuan dan membuangnya dari negara Chu. 

restoran biasanya telah mengikuti suatu 

, dengan bagian depan di mana merepakan 

bagian public terpisah dengan  bagian belakang atau bagian service 

Termasuk area tunggu, alur dalam area makan dan area bar, 

Pada area dapur, area untuk menyiapkan makanan, area mencuci, 

benar terpisah. Penataan 

persilangan alur antar 

supply barang, 

alur pengantaran makanan, dan penyimpanan seharusnya tidak 

 



2.4.2 Studi Ergonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.

Sumber : 

Studi Ergonomi 

Gambar 2.7 Ukuran Standar Meja Persegi 

umber : Human Dimension and Interior Space 
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Sumber : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Ukuran Standar Area Bar 

umber : Human Dimension and Interior Space 
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Gambar 2.

Sumber : 

 

Sumber : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Ukuran Standar Furniture pada Area Makan 

umber : Human Dimension and Interior Space 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Jarak Sirkulasi 

umber : Human Dimension and Interior Space 
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Sumber : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Jarak Antar Meja 

umber : Human Dimension and Interior Space 
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Gambar 2.

Sumber : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Ukuran dan Sirkulasi Meja Bundar 

umber : Human Dimension and Interior Space 
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2.4.3 Restaurant Arrangement

Restoran jenis apa pun pada umunya memiliki kebutuhan ruang 

yang sama. Tempat masuk dengan area tunggu, 

service area sangatlah dibutuhkan. 

macam ukuran dan bentuk meja dan juga kursi. Pengaturan interior 

restoran berbeda-

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13

Arrangement 

Restoran jenis apa pun pada umunya memiliki kebutuhan ruang 

yang sama. Tempat masuk dengan area tunggu, tempat makan, dapur, dan 

area sangatlah dibutuhkan. Pada area makan, terdapat beberapa 

macam ukuran dan bentuk meja dan juga kursi. Pengaturan interior 

-beda bergantung dari konsep restoran itu sendiri.

 

 

13 Seating Arrangement for Person Using Wheelchairs 

Sumber : Interior Graphic Standards 
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Restoran jenis apa pun pada umunya memiliki kebutuhan ruang 

, dapur, dan 

, terdapat beberapa 

macam ukuran dan bentuk meja dan juga kursi. Pengaturan interior 

restoran itu sendiri.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.

 

 

 

Gambar 2.14 Tpycal Seating Arrangement 

Sumber : Interior Graphic Standards 
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2.4.4 Kitchen 

Layout yang baik 

memungkinkan bahan, orang, dan informasi mengalir dengan aman da 

efisien. Menurut Sukanto 

memperhatikan kebutuhan dan fasilitas ruang, prasarana pembawa bahan, 

lingkungan dan keindahan, aliran informasi, serta 

memindah barang antar tempat kerja. 

dengan pelayan harus memperhatikan hal

kerja pelayan, area prasmanan, area pelayanan dapur, 

area penyulingan (minuman).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.

Sumber : Kotschever Lendall and Margaret E. Terrel, Foodservice Planning, 1985

yang baik dalam suatu  restoran yaitu layout

memungkinkan bahan, orang, dan informasi mengalir dengan aman da 

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo (1995) layout yang baik harus 

kebutuhan dan fasilitas ruang, prasarana pembawa bahan, 

lingkungan dan keindahan, aliran informasi, serta biaya membawa atau 

memindah barang antar tempat kerja. Menghubungkan area kerja dapur 

dengan pelayan harus memperhatikan hal-hal berikut antara lain, tempat 

kerja pelayan, area prasmanan, area pelayanan dapur, room service

area penyulingan (minuman). 

Gambar 2.15 Diagram Hubungan Aktivitas Work Center 
Kotschever Lendall and Margaret E. Terrel, Foodservice Planning, 1985

 

1. Storeroom

2. Bakery

3. Receiving

4. Freezer

5. Serving line

6. Pot  washer

7. Meat preparation

8. Tray service

9. Vegetable 

preparation

10. Refregeration

11. Production

12. Office 

13. Tray service

14. Tray cart storage

15. Diet kitchen 

office 

16. Storeroom

17. Dishwashing

18. Dumbwaiter
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layout yang 

memungkinkan bahan, orang, dan informasi mengalir dengan aman da 

yang baik harus 

kebutuhan dan fasilitas ruang, prasarana pembawa bahan, 

biaya membawa atau 

Menghubungkan area kerja dapur 

hal berikut antara lain, tempat 

room service, dan 

Kotschever Lendall and Margaret E. Terrel, Foodservice Planning, 1985 

Storeroom 

Bakery 

Receiving 

Freezer 

Serving line 

Pot  washer 

Meat preparation 

Tray service 

Vegetable 

preparation 

Refregeration 

Production 

 

Tray service 

Tray cart storage 

Diet kitchen 

 

Storeroom 

Dishwashing 

Dumbwaiter 



Dapur mempunyai bentuk dan 

Penyerasian layout 

dalamnya, penataan dan 

produktivitas dan efisiensi kerja setinggi

 

 

 

 

Pekerjaan dimulai dari tahap 

membuka, mencuci, mengupas, menguliti, dan membuang bagian

yang tidak diperlukan. Kedua, mencampur (

mengukur, dan mengaduk. Tahap ketiga adalah memasak (

tahap ini biasany

menggoreng. Tahap keempat adalah penyajian (

biasa dilakukan dipiring atau dimeja. Tahap terakhir dari pengerjaan 

adalah wash up 

beberapa tipe dalam perancangan 

 

Dapur mempunyai bentuk dan layout yang berbeda

layout pekerjaan dengan orang-orang yang bekerja di 

dalamnya, penataan dan layout yang sesuai dapat membantu tercapainya 

produktivitas dan efisiensi kerja setinggi-tingginya.  

 

 

Gambar 2.16 Alur Kerja Efektif 

Sumber : Jones, 1980 

Pekerjaan dimulai dari tahap pertama yaitu persiapan (

membuka, mencuci, mengupas, menguliti, dan membuang bagian

yang tidak diperlukan. Kedua, mencampur (mixing) meliputi menimbang, 

mengukur, dan mengaduk. Tahap ketiga adalah memasak (cooking

tahap ini biasanya dilakukan kegiatan memanggang, merebus, 

menggoreng. Tahap keempat adalah penyajian (serving). Penyajian ini 

biasa dilakukan dipiring atau dimeja. Tahap terakhir dari pengerjaan 

wash up meliputi pencucian dan pengeringan. Berikut adalah 

pe dalam perancangan layout dapur :  
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yang berbeda-beda. 

orang yang bekerja di 

yang sesuai dapat membantu tercapainya 

pertama yaitu persiapan (prepare), 

membuka, mencuci, mengupas, menguliti, dan membuang bagian-bagian 

) meliputi menimbang, 

cooking), dalam 

a dilakukan kegiatan memanggang, merebus, 

. Penyajian ini 

biasa dilakukan dipiring atau dimeja. Tahap terakhir dari pengerjaan 

Berikut adalah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Tipe I 

Sumber : The Restaurant, Fifth Edition 

 

 

Gambar 2.18 Tipe II 

Sumber : The Restaurant, Fifth Edition 
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Gambar 2.19 Tipe III 

Sumber : The Restaurant, Fifth Edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Tipe IV 

Sumber : The Restaurant, Fifth Edition 
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2.4.5 Interior Finishes 

Terdapat berbagai macam interior finishes dan material yang dapat 

digunakan bergantung dari konsep restoran itu sendiri. Material-material 

tersebut seharusnya merupakan material dengan kualitas yang bagus dan 

mudah dalam perawatannya.  

Material yang digunakan untuk interior restoran sangatlah 

disarankan untuk menggunakan material yang tahan terhadap api. 

Biasanya, interior restoran telah memiliki jadwal untuk direnovasi atau 

diperbaharui selama lima tahun sekali. Hal ini disebabkan karena finishing 

pada interior telah tampak kusam seiring dengan berjalannya waktu. 

Untuk area dapur, finishing yang digunakan harus bersih, mudah 

dibersihkan,dan tahan lama. Untuk material lantai sebaiknya memakai 

material yang tahan air dan juga tidak licin. Untuk dinding sebaiknya 

menggunakan material yang mudah untuk dibersihkan pula seperti 

keramik. Sedangkan untuk plafon menggunakan material yang mudah 

untuk dibersihkan. 

2.5 Data Tipologi 

2.5.1 Kam Boat Chinese Cuisine – Singapore 

Kam Boat Chinese Cuisine merupakan sebuah restoran yang 

terletak di daerah Shaw Center – Singapore yang telah bergerak di bidang 

makanan dan minuman selama lebih dari sepuluh tahun. Specialities pada 
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makanan Cantonese dengan menyajikan seafood, peking duck, roasted 

pork, abalone, dan masih banyak lagi. 

Kam boat juga menyediakan paket harga untuk menu makanan 

serta melayani pesan antar baik untuk acara keluarga maupun acara bisnis. 

Terdapat pula ruang VIP yang kondisif untuk acara-acara atau pertemuan 

bisnis.  

2.5.1.1 Sistem Operasional 

a. Jam operasional restoran : 

Senin – Sabtu :  10.00 – 14.00 

   17.00 – 22.00 

Minggu :   08.00 – 14.00 

   17.00 – 22.00 

b.  Target pengujung tiap harinya 300 orang. 

c.  Pola aktivitas pengunjung : datang - waiting area – dine area – order 

makanan minuman – menyantap makanan, membayar – pulang. 

 

 

 

 

 



2.5.1.2 Struktur Organisasi

 

 

 

 

Gambar 2.

2.5.1.3 Logo 

Logo restoran bergambarkan perahu naga

dengan nama restoran yang diambil dengan logo dan tulisan bewarna 

putih. 

 

 

 

 

 

KITCHEN CHEF

COOKER DISHWASHER

Struktur Organisasi 

Gambar 2.21 Struktur Organisasi Kam Boat Chinese Cuisine 

Sumber : Jones, 1980 

Logo restoran bergambarkan perahu naga digambarkan

ngan nama restoran yang diambil dengan logo dan tulisan bewarna 

 

Gambar 2.22 Logo Kam Boat 

Sumber : Website Kam Boat 

OWNER 

MANAGER 

KASIR KITCHEN CHEF SUPERVISOR

DISHWASHER WAITER 
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digambarkan sesuai 

ngan nama restoran yang diambil dengan logo dan tulisan bewarna 

SUPERVISOR 

 



2.5.1.4 Studi Pengamatan

Terdapat area 

belakang meja receptionist

area dan terdapat pada bagian belakang restoran dengan gudang di 

samping dan dapur di belakangnya. 

ruang VIP memang benar

dapat digunakan sebagai ruang makan apabila restoran sedang ramai dan 

menggunakan partisi hidup sehingga dapat dibuka tutup

pada bagian depan di samping meja 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23

Studi Pengamatan 

Terdapat area receptionist pada area depan dan juga area makan di 

receptionist. Bar area dan kasir digabungkan dalam suatu 

area dan terdapat pada bagian belakang restoran dengan gudang di 

samping dan dapur di belakangnya. Terdapat tiga ruang VIP di mana satu 

ruang VIP memang benar-benar tertutup sedangkan dua ruang lainnya 

unakan sebagai ruang makan apabila restoran sedang ramai dan 

menggunakan partisi hidup sehingga dapat dibuka tutup. Toilet berada 

pada bagian depan di samping meja receptionist. 

 

 

23 Grouping Kam Boat Chinese Cuisine – Singapore 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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pada area depan dan juga area makan di 

. Bar area dan kasir digabungkan dalam suatu 

area dan terdapat pada bagian belakang restoran dengan gudang di 

Terdapat tiga ruang VIP di mana satu 

benar tertutup sedangkan dua ruang lainnya 

unakan sebagai ruang makan apabila restoran sedang ramai dan 

. Toilet berada 
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Beberapa kekurangan dari penataan layout yang ada antara lain, 

jarak antar meja yang terlalu sempit, tata letak yang kurang teratur, jarak 

toilet terlalu jauh dari ruang VIP, dan tidak adanya ruang tunggu. 

2.5.2 Jade Imperial 

Jade Imperial merupakan sebuah restoran yang terletak di samping 

Kam Boat Chinese Cuisine. Jade Imperial merupakan sebuah restoran cina 

yang memegang konsep ‘Fine dining restaurant’ dengan target pasar 

kalangan menengah ke atas. Jade Imperial pertama kali didirikan di 

Surabaya pada tahun 2000 dengan chefs yang berasal dari Hong Kong dan 

China. Fasilitas yang diberikan oleh Jade Imperial antara lain : 

a. Banquet facilities : 

- Capacity for 400 pax 

- Round table for 12 people 

- Standard decoration for stage and VVIP table 

- Seat cover and ribbon 

- Pyramid Glass and food parade 

- Red carpet 

- Receptionist table 

- Artificial flower for gate and standing flower 

- Test food for 6 pax 

- VIP room for cin ciu and dancer dressig room 

- Sound system (3000 watt) 



- Electone and book stand, DVD player, 4 pcs of 

microphone, 2 pcs LCD 2000 lumens and screen

- Free vallet parking

b. VIP Room facilities :

-    3 VIP rooos

-   2 table (1 table for 10 people) per room

-   Karoke set

-   Free vallet parking

 

 

 

 

Gambar 2.

 

 

 

Electone and book stand, DVD player, 4 pcs of 

microphone, 2 pcs LCD 2000 lumens and screen 

Free vallet parking 

VIP Room facilities : 

3 VIP rooos 

2 table (1 table for 10 people) per room 

Karoke set 

Free vallet parking 

 

Gambar 2.24 Foto Tampak Depan Jade Imperial 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 

Gambar 2.25 Foto Interior Jade Imperial 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Electone and book stand, DVD player, 4 pcs of wireless 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Foto Interior Jade Imperial 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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